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Rice waste is one of the agricultural wastes in Guilan province and a source of livestock feed. Most of it 
is imported from abroad. Therefore, abundant rice waste and livestock need for fodder provide a good 
opportunity for entrepreneurship. This research has a quantitative approach with an applied orientation. 
The purpose of this study is to identify barriers to entrepreneurship development from rice straw as 
animal feed. The statistical population of the research is 180000 rice farmers, out of which 400 farmers 
from 40 villages and 10 farmers in each village were randomly selected as a sample. Data collection was 
performed using a questionnaire and data analysis was performed using factor analysis model. The re-
sults show that the factor of facilities and natural conditions include variables of humidity, rainfall, lack of 
storage and machinery with a eigenvalues of 2.5 and a percentage of the variance of 30.9. Socio-cultural 
factors including variables of knowledge, education, and poor management with a eigenvalues of 1.93 
and variance percentage of 11.4, financial factors including the cost and capital shortage variables with 
eigenvalues of 1.36 and variance percentage of 8.7 and ownership rate including variables of a number 
of livestock and land with a eigenvalues of 1.26 and percentage of the variance of 5.5 6, are the most 
important disincentive factors of the straw entrepreneurship development, is known as animal feed. We 
conclude that by removing this barrier, entrepreneurship can be developed and the problem of providing 
livestock feed in the province will be solved to some extent. 
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Extended Abstract

1. Introduction

ice is cultivated as human food in 
many countries, including Iran, and a 
large amount of waste (straw and husk) 

is produced annually. At present, rice straw is used for 
various purposes such as packaging, ethanol and wood 
production, animal feed, culture medium, etc. Despite 
the low nutritional value of straw (due to its silica and 
thick outer cuticle) as animal feed, the growing demand 
for animal feed and its high cost have led to the use of R
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rice waste for animal feed. In Guilan province, an average 
of 1288,372 tons of straw can be extracted annually, part 
of which is destroyed due to heavy rainfall and humidity 
during harvest, lack of dryer and lack of storage, and the 
rest is burned or left in nature. Therefore, it is necessary to 
identify the factors limiting the optimal use of straw in the 
study area to solve the problem of animal feed preparation 
to some extent. 

2. Methodology

The research approach in this study is quantitative and 
the research method is descriptive. The statistical popula-
tion of the study is 191,000 rice farmers in Guilan prov-
ince. A random stratified sampling method was used to 
select the samples. 400 farmers from 40 villages and 10 
households in each village were selected as a sample and 
a questionnaire was completed for them. To determine the 
validity of the questionnaire from the point of view of ex-
perts and university professors, their opinion was asked; 
to determine the reliability, Cronbach's alpha was used; 
and for data analysis, factor analysis model was applied.

3. Results

The results showed that various inhibitory factors affect 
the use of straw as animal feed and limiting factors were 
identified and prioritized using factor analysis model. 
KMO =0.868 was used to measure the adequacy of the 
samples. Since KMO was obtained higher than 0.5, there-
fore, samples are sufficient. For data analysis of 11 vari-
ables, 4 factors were obtained. Then the naming process 
was performed. 

4. Discussion

Guilan province has 230,000 hectares of paddy land, 
from which about 1.22 tons of straw can be extracted an-
nually. Rice straw is abundant, inexpensive and a good 
source of livestock feed. Therefore, it is necessary to iden-
tify the limitations of forage production from straw. In this 
study, 11 limiting variables were identified. Then, using 
the factor analysis model, they were divided into four fac-
tors, which are: facilities and natural conditions with a 
total variance of  30.9 and a specific value of  2.5. Due to 
high humidity and rainfall during the harvest season, lack 
of storage, lack of sufficient knowledge for enrichment, 
lack of shredders and dryers. At present, due to the lack 
of shredders, some farmers pack the straw by hand and 
sell the straw at a low price without drying and enriching 
it. The second limiting factor is the socio-cultural factor 
with a total variance of 11.4 and a total of 1.93, including 
the variables of ignorance, inadequate education and poor 

management. At present, due to the weakness of waste 
management in this sector and the lack of training classes, 
the optimal use of straw, such as enrichment, etc. is not 
achieved. The third limiting factor is the financial factor 
with a total variance of 8.7 and a total of 1.36. Factors 
related to the two variables of high labor costs and lack of 
initial capital to start businesses related to the preparation 
of animal feed using a straw. The fourth factor limiting 
the amount of ownership with a total variance of 6.5 and a 
total of 1.26 factors include two land ownership variables 
(due to the small area under cultivation of each operator, 
about 0.7 hectares) and the existence of traditional live-
stock investment. It is not economically viable to convert 
rice waste to feed farmers' livestock, and it is necessary to 
form a union to convert this waste into a valuable product 
or to transfer this operation to the private sector.

5. Conclusion

Based on field studies, the limiting factors to using rice 
straw as animal feed were identified, including: lack of fa-
cilities, unfavorable natural conditions, socio-cultural bar-
riers, financial barriers and ownership. Considering the 
shortage of animal feed in the country, if the above barri-
ers are removed and waste management is done properly 
in this sector, it can reduce forage imports, increase the 
value added to rice straw, increase employment, increase 
the income of farmers, protect the environment and en-
sure sustainable development. 
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پسماند برنج ازجمله پسماندهای مهم کشاورزی است که در استان گیالن به وفور یافت می شود و یکی از منابع بالقوه برای تأمین خوراک 
دام است. خوراک دام نیاز ضروری دامداران است و بخش عمده آن در حال حاضر از خارج کشور وارد می شود. پسماندهای فراوان برنج و 
نیاز دام ها به علوفه، فرصت مناسبی برای کارآفرینی در این بخش را فراهم آورده است. این پژوهش با رویکرد کمی و جهت گیری کاربردی 
با هدف شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در زمینه استفاده از کلش برنج به عنوان خوراک دام انجام شده است. جامعه آماری 
تحقیق 180 هزار بهره بردار برنج است که ازطریق نمونه برداري تصادفي، 400 بهره بردار از 40 روستا و در هر روستا 10 بهره بردار به عنوان 
نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج 
نشان می دهد عامل امکانات و شرایط طبیعی شامل متغیرهای رطوبت باال، بارندگی های موسمی، کمبود انبار و ماشین آالت با مقدار ویژه 
2/5 و واریانس 30/9 درصد، عامل فرهنگی - اجتماعی شامل متغیرهای آگاهی، آموزش، ضعف مدیریت با مقدار ویژه 1/93 و واریانس 
11/4 درصد، عامل مالی شامل متغیرهای هزینه و کمبود سرمایه با مقدار ویژه 1/36 و واریانس 8/7 درصد و میزان مالکیت شامل 
متغیرهای تعداد دام و میزان زمین با مقدار ویژه 1/26 و واریانس 6/5 درصد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی کلش به عنوان 
خوراک دام هستند. درنتیجه با رفع موانع فوق، کارآفرینی در این بخش قابل توسعه است و  عالوه بر حفظ محیط زیست، مشکل تأمین 

خوراک دام استان تا حدودی نیز قابل رفع خواهد بود.

کلیدواژه ها: 
کلش برنج ،پسماندهای 

کشاورزی، توسعه 
کارآفرینی، خوراک دام، 

استان گیالن

تاریخ دریافت: 23 تیر 1400
تاریخ پذیرش: 09 دی 1400

مقدمه

برنج به عنوان یکی از منابع غذایی انسان در بسیاری از کشورهای 
آسیایی ازجمله ایران کشت می شود و محصول جانبی آن کلش 
و پوسته است (Bernard, 2020; Khosravani et al., 2014). از کلش 
برنج برای مصارف مختلف ازجمله صنایع بسته بندی، تولید الکل، 
چوب، جیره دام، بستر کشت قارچ های صدفی استفاده می شود 
 .(Tavala, 2008) که بیشترین مصرف آن به عنوان خوراک دام است

کشت برنج در ایران بیشتر در سه استان شمالی کشور )گیالن، 
مازندران و گلستان( انجام می شود. در بین استان های شمالی، 
استان گیالن بیش از 36 درصد تولید و 43 درصد سطح زیرکشت 
برنج را به خود اختصاص داده است (Anonymous, 2011). بنابراین 
در این استان هر ساله مقدار زیادی کلش در مرحله برداشت 
تولید می شود که بخشی از آن در صنایع بسته بندی، بستر دام، 

تغذیه دام، بستر کشت و بخشی دیگر در زمین رها شده یا با 
 (Tavala, 2008; Sudrajat et al., سوزاندن در زمین مدیریت می شود
(2020. تغییر از سوزاندن کلش و مدیریت سنتی به مدیریت جدید 

و تبدیل »پسماند کلش به ثروت« از یک رویکرد سازگارتر با 
محیط زیست برخوردار است و با توسعه کارآفرینی در آینده بسیار 
جذاب تر خواهد بود. برای به حداقل رساندن ضایعات کلش و 
استفاده مجدد از آن، روش مدیریتی هوشمند و توسعه کارآفرینی 

 .(Rosmiza et al., 2014) ضروری است

منابع  خوب  مدیریت  ازطریق  می تواند  روستایی  کارآفرینی 
 (Bijay-Singh et al., محلی به توسعه مناطق روستایی کمک کند
(2008. در مدل های مدیریت کسب وکار، کارآفرینان به کشاورزان 

در نحوه مدیریت صحیح در جمع آوری، بسته بندی، ذخیره سازی 
 .(Rosmiza et al., 2014) و حمل ونقل کلش کمک می کنند

1- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی برای مدیریت پسماندهای کشاورزی در نواحی روستایی 
)موردمطالعه: پسماند محصول برنج در استان گیالن(
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امروزه تقاضای روزافزون برای خوراک دام و هزینه باالی آن، 
باعث شده دامداران از کلش برنج برای تغذیه نشخوارکنندگانی 
مانند گاومیش، گاو، بز و گوسفند استفاده نمایند. ولی به دلیل 
عوامل محدودکننده مانند بارندگی در زمان برداشت، ناآگاهی و 
نداشتن مهارت کشاورزان، دیر هضم بودن )پروتئین کم، خواص 
فنلی1، سیلیس و لیگنین باال2( و عدم غنی سازی کلش استفاده 
 (Barana et al., 2016; Shawky et al., 2011; Li بهینه از آن نمی شود

 .et al., 2015; Daniel et al., 2019; Jayanegara et al., 2018)

درصورتی که با خشک کردن، خرد کردن و ترکیب کلش با مواد 
مغذی مثل اوره و آمونیاک می توان عالوه بر کاهش حجم کلش، 
 (Kamla, 2015; Ghasemi, باعث افزایش ارزش اقتصادی آن شد

 .2013)

استان گیالن به عنوان قطب دام کشور حدود 238000 هکتار 
اراضی شالی کاری دارد و ساالنه به طور میانگین 1288372 تن 
 (Agricultural Jihad می ماند  به جا  برنج  برداشت  از  پس  کلش 
 Organization of Guilan Province, 2020; Ghasemi Zolpirani,

 .2103)

به طورکلی حدوداً 60 تا 70 درصد هزینه پرورش دام، خوراک 
آن است (Wang & Yang, 2011) که متوسط مصرف روزانه هر رأس 
 (Agricultural Jihad دام سبک حدوداً یک کیلوگرم کلش است
(Organization of Guilan Province, 2020. جدول شماره 1، میزان 

نیاز انواع دام ها به علوفه در سال 1398 را نشان می دهد.

مزرعه  در  شلتوک  پسماند  نادرست  مدیریت  اصلی  مسئله 

1. خواص فنلی می تواند باعث ایجاد ضایعات کبدی، ضربان نامنظم قلب و 
بلعیدن مقدار زیاد فنول می تواند باعث سوختگی های داخلی و حتی مرگ شود.

2. لگنین: اغلب غیرقابل تجزیه تلقی می شود. زیرا هیچ گونه آنزیم میکروبی 
بی هوازی یا آنزیم شناخته شده قادر به تخریب لگنین نیست.

)کلش( در منطقه موردمطالعه است. بر همین اساس این تحقیق 
با هدف شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در زمینه بازیافت کلش 

برنج در استان گیالن انجام شده است.

در حال حاضر در استان گیالن بخشی از کلش برنج سوزانده 
می شود. بخشی دیگر به دلیل مشکالتی مانند بارندگی و رطوبت 
باالی هوا که شرایط را برای خشک کردن کلش برنج و حفظ 
کیفیت آن دشوار می کند پوسیده شده یا کپک می زند. بخشی 
دیگر به دلیل نداشتن انبار با قیمت پایین به استان های دیگر 
ارسال می گردد و بقیه برای تغذیه دام مورداستفاده قرار می گیرد. 
ایران  در  باالی کلش  تولید  و  دام  دلیل محدودیت خوراک  به 

.(Agricultural Jihad Organization of Isfahan Province., 2020)

زمینه  در  کارآفرینی  توسعه  محدودکننده  عوامل  شناسایی 
بازیافت کلش به عنوان خوراک دام در منطقه موردمطالعه ضروری 
آن،  فرآوری  و  و در صورت خشک کردن، کاهش حجم  است 
می توان از این محصول فرعی استفاده بهینه نمود و مشکل تهیه 

خوراک دام ها را تا حدی برطرف کرد.

مروری بر ادبیات موضوع

ازجمله  کشاورزی  پسماندهای  کردن  رها  و  سوزاندن  دفن، 
معضالت زیست محیطی کشور محسوب می شود. بازیافت آن ها 
 (Azizi, از روش های مدیریت پسماندهای کشاورزی است یکی 
(2004. عوامل مختلفی در استفاده از پسماند شلتوک در مزرعه 

نقش دارند که با مدیریت صحیح و توسعه کارآفرینی تبدیل این 
پسماند )کلش(، می توان پسماندهای این بخش را کاهش داده و 
به اهداف توسعه پایدار دست یافت (Khosravani et al., 2014). این 
عوامل عبارت اند از: عوامل طبیعی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی 
و کمبود امکانات. نتایج تحقیقات دانشمندان مختلف نیز این 

موارد را تأیید می کند. 

»ژیال وطنخواه کلورزی و همکاران. شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی برای مدیریت پسماندهای کشاورزی در نواحی روستایی«

جدول 1. نیازهای غذایی انواع دام در استان گیالن - سال 1398.

تعداد دام نوع دام
)رأس(

وزن 
)کیلوگرم(

درصد ماده خشک موردنیاز)تن(
علوفه در 

جیره

ماده خشک 
موردنیاز علوفه 

)سال/تن(

در صد 
کنستانتره 

در جیره

ماده خشک 
موردنیاز 

کنستانتره 
سال/تن(

کلروزانه

124743871455286051270784925782اصیل
976792577542750445815939342115651دورگ
31847716112814676656630629235161372بومی

186953071726291874465202616397گاومیش
70760937779284441792256412158800گوسفند

12336930111405748032459208115بز
127830391324211835016779738433386118مجموع/ میانگین

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                       (Agricultural Jihad Organization of Guilan Province, 2020) :مأخذ
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»ژیال وطنخواه کلورزی و همکاران. شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی برای مدیریت پسماندهای کشاورزی در نواحی روستایی«

محیطی  مختلف  عوامل  گرفتند  نتیجه   )2015( داویس3 
و  )رطوبت  آب وهوا  شرایط  مانند  اجتماعی   - اقتصادی  و 
تجهیزات  و  امکانات  فقدان  کلش؛  نادرست  جمع آوری  باران(؛ 
)ماشین آالت بسته بندی، ذخیره سازی و حمل ونقل(؛ سطح پایین 
مهارت و دانش کشاورزان؛ مدیریت ناکارآمد در بخش کشاورزی 
و کمبود سرمایه برای مدیریت کلش در مزارع از عوامل تأثیرگذار 

در استفاده از کلش برنج در مزارع شالی کاری هستند.

نتایج تحقیق راسمیزا4 و همکاران )2014( نشان می دهد پنج 
مشکل عمده تجارت کلش در مالزی عبارت اند از: عدم حمایت 
دولت، عدم حمایت مردمی، عدم تحقیق و دسترسی به امکانات 
فناوری، سطح پایین مهارت  ها و دانش مربوط به صنعت و فرآوری 

کلش و کمبود سرمایه. 

نتایج تحقیق دیگری که توسط راسمیزا و همکاران )2014( 
انجام شده نشان داد اکثر کشاورزان فقط برخی از کاربردهای 
کمپوست،  ورمی  کمپوست،  دام،  خوراک  مانند  کلش  بالقوه 
این  بیشتر  و  می دانستند  را  کاغذسازی  و  بذر  جوانه زنی  بستر 
اطالعات را از سایر کشاورزانی که در پروژه های توسعه کارآفرینی 
بودند. که نشان می دهد  به دست آورده  بودند  مشارکت کرده 
پروژه های  در  مشارکت  به  تمایل  و  انگیزه  بیشتری  کشاورزان 
توسعه کارآفرینی کلش را دارند. لذا با افزایش آگاهی و خدمات 
ترویجی مربوط به توسعه کارآفرینی کلش، می توان نقش مؤثری 

در مدیریت کلش ایفا نمود.

 (Malik et al., 2015; Sheikh et al., همچنین محققان دیگری

3. Davies
4. Rosmiza

(Satlewal et al., 2018 ;2018 به این نتیجه رسیدند که شرایط 

ذخیره سازی،  روش های  رطوبت(،  دما،  نور،  )مانند  محیطی 
خرمن کوبی و زمان برداشت از عوامل محدودکننده در استفاده 

از کلش برنج به عنوان خوراک دام هستند. 

نتایج تحقیق مالیک5 و همکاران )2015( نشان می دهد یکی 
از موانع استفاده از کلش برنج به عنوان خوراک دام، وجود لیگنین 
و سیلیس است که با استفاده از قارچ های لیگنینولیتیک می توان 

ارزش غذایی آن را بهبود بخشید.

داد  نشان   )2016( همکاران  و  سراج الدین  تحقیقات  نتایج 
کشاورزان به دلیل فقدان مشاور، دانش و آگاهی کلش را فرآوری 
نمی کنند. بیکر و جنکینز6 )2003( نتیجه گرفتند در صورت 
داشتن تجهیزات برای جمع آوری و خشک نمودن کلش هنگام 
برداشت برنج از مزرعه، امکان جمع آوری کلش در فصل مرطوب 
بهبود می یابد. همچنین محیندر و مانجو7 )2017( نتیجه گرفتند 
کلش برنج تخمیر شده با اوره برای خوراک دام مناسب است و 
از سوزاندن کلش جلوگیری  از مشکالت زیست محیطی ناشی 
می کند. در تصویر شماره 1 مدل مفهومی توسعه کارآفرینی با 

بازیافت کلش به عنوان خوراک دام ترسیم شده است.

ازآنجاکه کلش برنج دارای ارزش غذایی محدود )پروتئین خام 
کم و قابلیت هضم پایین( است، نباید به عنوان یک جیره کامل 
استفاده شود. بلکه باید فقط به عنوان جایگزین بخشی از علوفه در 

 .(Daniel et al., 2019) یک جیره غذایی به کار رود

5. Malik
6. Bakker & Jenkins
7. Mohinder & Manju

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی توسعه کارآفرینی با بازیافت کلش به عنوان خوراک دام. مأخذ: یافته های تحقیق، 1400
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بررسی مطالعات پیشین نشان داد که عوامل محدودکننده 
مختلفی برای استفاده از کلش به عنوان خوراک دام وجود دارد 
که با توسعه کارآفرینی و مدیریت صحیح آن می توان به کاهش 
یافت  دست  پایدار  توسعه  راستای  در  بخش  این  پسماندهای 

.(Khosravani et al., 2014)

روش شناسی تحقیق

روش شناسی تحقیق حاضر کمی و جهت گیری آن کاربردی 
بوده که در افق زمانی مقطعی انجام شده است. هدف تحقیق 
نیز توصیفی و تبیینی و راهبرد اجرای آن به صورت پیمایشی 
بوده است. جامعه آماری این تحقیق 180 هزار نفر از بهره برداران 
 (Agricultural Jihad Organization of Guilan برنج در استان گیالن
(Province., 2020 هستند. بر اساس مطالعات اولیه و مصاحبه با 

استان )ساحلی،  نواحی مختلف  اینکه در  به دلیل  کارشناسان 
بارندگی، میزان  کوهپایه ای و دشتی، جدول شماره 2( میزان 
برداشت محصول اصلی و جانبی در نواحی مختلف استان تفاوت 
معنی داری با یکدیگر دارند، از هر ناحیه یک شهرستان انتخاب 
کوهپایه ای  ناحیه  رودسر،  شهرستان  ساحلی  )ناحیه  گردید 

شهرستان فومن، ناحیه جلگه ای شهرستان رشت( و برای انتخاب 
نمونه ها از روش نمونه برداری تصادفي طبقه بندي شده )جدول 
از  روستا  رشت، 10  شهرستان  از  روستا  برابر 21   ،)2 شماره 
شهرستان رودسر و 9 روستا از شهرستان فومن انتخاب شد و در 
هر روستا به طور تصادفي 10 خانوار بهره بردار برنج به عنوان نمونه 

انتخاب و پرسش نامه تکمیل شد )تصویر شماره 2(. 

اساتید،  خبرگان،  ازنظر  پرسش نامه  روایی  تعیین  برای 
کارشناسان و تحلیل عاملی به روش چرخشی واریماکس و برای 

تعیین پایایی از آلفاي کرونباخ )α=0/89( استفاده شد.

با استفاده از پیشینه تحقیق موانع موجود برای کارآفرینی و 
استفاده حداکثری از کلش به عنوان خوراک دام در قالب 11 متغیر 
)هزینه دستمزد کارگر، هزینه حمل ونقل، ضعف آگاهی، کمبود 
باال، ضعف مدیریت،  بارندگی و رطوبت  آموزش، میزان و زمان 
کمبود انبار، میزان مالکیت دام، نارسایی در صنایع تبدیلی )دستگاه 
خردکن و خشک کن(، کمبود سرمایه اولیه، مالکیت زمین، شروع 
بارندگی های موسمی( شناسایی شد. که با استفاده از مدل تحلیل 

عاملی، موانع به چهار عامل دسته بندی گردید. 

جدول 2. شهرستان ها و روستاهای منتخب در استان گیالن.

تعداد روستاهای منتخبشهرستان های منتخبناحیه

21رشتجلگه ای
10رودسرساحلی

9فومنکوهستانی
40-جمع

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                         (Agricultural Jihad Organization of Guilan Province, 2020) :مأخذ

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. موقعیت جغرافیایی شهرستان های موردمطالعه. 
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جدول 3. طبقه بندی بهره برداران بر اساس سن، جنس و تحصیالت.

درصد پاسخ گویانشاخص های فردیمؤلفه هاردیف

1
سن )سال(

20-3319
234-4767
348-6014
4

جنسیت
28زن

72مرد5
6

تحصیالت

15بی سواد
48دبستان و راهنمایی7
23متوسطه8
14باالتر از دیپلم9

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1400                                                                                                  

به دلیل توصیفی و تبیینی موضوع تحقیق برای تجزیه وتحلیل 
 (Yasoori et al., داده ها از مدل تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد
(2015 که مراحل آن به شرح زیر است: فرمول بندی مسئله، ایجاد 

تعیین   ،KMO MSA (Kaiser-Meyer) همبستگی،  ماتریس 
و  چرخشی  عوامل  استخراج،  عوامل  تجزیه وتحلیل،  روش های 
تفسیر داده ها که پس از چرخش داده ها نمره عوامل مشخص و 

رتبه بندی انجام شد.

یافته ها

تولید زنجیره ارزش محصوالت جانبی برنج و مدیریت پایدار 
آن از عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از سوزاندن و رها کردن آن 
بر همین  و پیامدهای منفی زیست محیطی و بهداشتی است. 
اساس در این تحقیق ابتدا شاخص های فردی و سپس تحلیل 
عوامل بازدارنده استفاده از کلش با هدف شناسایی و تحلیل موانع 
کارآفرینی و استفاده حداکثری از آن به منظور استفاده بهینه و 
جلوگیری از عواقب زیست محیطی ناشی از سوزاندن آن انجام 

شده است. 

طبقه بندی بهره برداران بر اساس مشخصات فردی

بر اساس مطالعات میدانی 67 درصد پاسخ گویان سن بین 47-
34 سال دارند و 72 درصد مرد هستند و سطح تحصیالت بیشتر 

کشاورزان دبستان و راهنمایی است )جدول شماره 3(. 

طبقه بندی بهره برداران بر اساس سطح زیر کشت

بر اساس مطالعات میدانی 59 درصد از کشاورزان دارای سطح 
که  تا 1 هکتار هستند )جدول شماره 4(  زیرکشت بین 0/7 
باال  ازآنجایی که  استان است.  این  مالکی در  نشان دهنده خرده 
بودن سطح زیرکشت می تواند تأثیر بسزایی در مدیریت بهینه 

مزرعه داشته باشد، بنابراین به نظر می رسد خرده مالکی یکی از 
موانع مدیریت صحیح پسماند برنج )کلش( در این استان باشد.

ارزیابی روایی سازه و انتخاب متغیرها 

برای انتخاب متغیرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مقاالت 
خارجی ابتدا متغیرهای موانع توسعه کارآفرینی کلش شناسایی 
شد. سپس روایی سازه با رویکرد کمی در جامعه هدف و گروه 
خبرگان انجام شد. جامعه هدف به تعداد 30 نفر و گروه خبرگان 
به تعداد 15 نفر نظرات خود را در مورد میزان ضرورت قرار گرفتن 
 KMO هر کدام از گویه ها مشخص نمودند. همچنین دو شاخص
)شاخص نمونه گیری محتوایی مقیاس( و شاخص آزمون کرویت 
بارتلت )شاخص کیفیت ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی( 
مورد ارزیابی قرار گرفت. ازآنجاکه KMO برابر با 0/868 و بیشتر 
از 0/5 است، و مقدار بارتلت برابر 302/04 با سطح معنی داری 
نمونه گیری  کفایت  بنابراین  است،  برابر 0/000   Sig و  >0/05
محتوایی مقیاس و کفایت ماتریس همبستگی گویه های مقیاس 
برای تحلیل عاملی مناسب بوده و نشان می دهد نمونه ارزش 
فاکتورگیری دارد و می توان عوامل مرتبط را تجزیه وتحلیل کرد 

)جدول شماره 5(.

پایایی

تعیین میزان همسانی درونی  و  پایایی مقیاس  تعیین  برای 
استفاده شد که   )α=0/89( آلفای کرونباخ از ضریب  متغیرها، 
نشان می دهد همه عوامل از پایایی رضایت بخشی برخوردارند. 
بر همین اساس عوامل مختلفی مانع کارآفرینی و مدیریت مؤثر 
در استفاده از کلش به عنوان خوراک دام هستند. برای مشخص 
نمودن این عوامل، ابتدا متغیرها مشخص شد و سپس با استفاده 
از مدل تحلیل عاملی، موانع توسعه کارآفرینی کلش به عنوان 

خوراک دام در استان گیالن بررسی و رتبه بندی انجام شد. 
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مقدار ماتریس های  Anti-Image در تمام متغیرها

متغیرها  بین  همبستگی  برای  عاملی  تحلیل  از  به طورکلی 
مناسب  تحلیل  برای   0/5 از  باالتر  داده های  می شود.  استفاده 
هستند. داده های 0/5 تا 0/7 متوسط و داده های کمتر از 0/5 
برای تحلیل نامناسب هستند. بر اساس معیار کایزر متغیرهایی 
نگهداری می شوند که مجموع مجذور بارهای عاملی آن ها با مقدار 
ویژه یک یا بیشتر از یک باشد. سپس این خوشه ها یا عوامل را 
با توجه سؤال های آزمون اندازه گیری نموده و نام گذاری می کنند 
Anti- جدول شماره 6 مقدار ماتریس های .(Yasoori et al., 2015)

Image در تمام متغیرها را نشان می دهد.

Anti-Image تمام متغیرها در این مطالعه باالتر از 0/5 است 
که نشان می دهد تمام این متغیرها برای تحلیل مناسب هستند.

واریانس تبیین شده کل

جدول شماره 7، واریانس تبیین شده کل را نشان می دهد. 
در این مطالعه 11 متغیر وجود داشت که مقدار هر متغیر مورد 
تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. ترتیب مقادیر ویژه اولیه همیشه 
از بزرگ ترین به کوچک ترین طبقه بندی می شود و مقادیر ویژه 
نمی شود.  استفاده  تشکیل شده  عوامل  تعداد  محاسبه  در   >1
 ،(Extract Sums of) درحالی که قسمت مجموع مربع عوامل
میزان واریانس یا تعداد عوامل مؤثر را نشان می دهد. برای تعیین 

ارزش ویژه و درصد واریانس هر عامل  از  عوامل محدودکننده 
)جدول شماره 7( استفاده شده است. 

نتایج حاصل شده مبین واریانس کل 51 درصد است. عامل 
اول با مقدار ویژه 2/5 و واریانس 30/9 درصد، عامل دوم با مقدار 
ویژه 1/93 و واریانس 11/4 درصد، عامل سوم با مقدار ویژه 1/36 
و واریانس 8/7 درصد و چهارمین عامل با مقدار ویژه 1/26 و 
واریانس 6/5 درصد به عنوان عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی 

استفاده از کلش  به عنوان خوراک دام شناخته شدند.

تفسیر عوامل و نام گذاری آن ها

از  استفاده  با  استخراج،  فرایندهای  یک سری  انجام  از  پس 
مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس هیچ متغیری حذف نشد 
و از 11 )یازده( متغیر چهار عامل به دست آمد که نتایج آن در 

جدول شماره 8 نشان داده شده است. 

نام گذاری هر یک از عوامل به متغیرهایی که یک گروه را تشکیل 
می دهند بستگی دارد. بنابراین با توجه به متغیرها و محتوی آن ها 

نام گذاری عوامل انجام شد. 

دامداری ها برای ذخیره سازی و جلوگیری از کپک زدگی کلش 
به سرمایه اولیه برای احداث مکانی مسقف نیاز دارند. زیرا رطوبت 
باعث می شود که کاه در مواجهه با شبنم و باران به راحتی کپک 

 .(Rosmiza et al., 2014) بزند

.Significance و KMO MSA، Chi-Square جدول 5. انتخاب متغیرها بر اساس

نتایجارزش اکتسابیخروجی مرحله اولردیف

1KMO MSA0/868≥0/5
2Chi-Square302/04≥0/5
Significance0/000<0/05 )سطح معنی داری(3
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جدول 4. طبقه بندی بهره برداران بر اساس سطح زیرکشت و متوسط کلش تولیدشده در هکتار در استان گیالن.

متوسط کلش در هکتار)تن(درصدتعداد بهرهبردار موردمطالعه سطح زیرکشتردیف

10/7-123759

22/1
21-311028
35313 هکتار و باالتر3

400100جمع
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                              Agricultural Jihad Organization of Guilan Province, 2020:مأخذ
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جدول 7. واریانس تبیین شده کل.

مؤلفه ها
استخراج اولیه

درصد تراکمیدرصد واریانسمقدار ویژه

2/530/930/9عامل اول
1/9311/442/3عامل دوم
1/368/751عامل سوم

1/266/557/5عامل چهارم
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جدول 8. تفسیر عوامل و نام گذاری آن ها.

عواملمتغیرهاردیف

میزان مالکیتمالی فرهنگیامکانات و شرایط طبیعی

0/682رطوبت باال1
0/649کمبود انبار ذخیره2
0/589 کمبود ماشین آالت و تجهیزات3
0/551زمان بارندگی های موسمی4
0/729ضعف آگاهی5
0/571ضعف آموزش6
0/631ضعف مدیریت7
0/688هزینه دستمزد کارگر8
0/672کمبود سرمایه اولیه9
0/575تعداد مالکیت دام10
0/690میزان مالکیت زمین11
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جدول 6. مقدار ماتریس های Anti-Image در تمام متغیرها.

X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11خروجی مرحله اولردیف

1X10/87a-0/70-0/120/090/240/03-0/220/06-0/230/02-0/07
2X207/0-0/87a-0/110/120/34-0/10/03-0/07-0/07-0/10/12
3X3-0/12-0/120/78a0/080/05-0/20/120/110/26-0/30/06
4X4-0/09-0/2-0/080/71a0/140/03-0/09-0/270/270/260/11
5X50/24-0/3-0/050/140/8a-0/20/110/170/020/07-0/17
6X60/03-0/080/170/030/150/9a-0/11-0/02-0/150/06-0/3
7X70/220/030/120/09-0/1-0/10/82a-0/06-0/040/07-0/3
8X80/06-0/07-0/110/280/17-0/02-0/060/84a-0/22-0/13-0/12
9X90/25-0/070/030/270/02-0/15-0/04-0/220/81a-0/20/05
10X100/02-0/080/270/270/070/060/07-0/13-0/230/8a-0/3
11X11-0/070/120/060/10/17-0/3-0/25-0/120/05-0/30/6a

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1400                                                                                                  
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جداول شماره 7 و 8 و تصویر شماره 3 نشان می دهد با توجه به 
متغیرها، چهار عامل بازدارنده در تبدیل کلش به عنوان خوراک 
دام نقش دارند. اولین عامل بازدارنده، امکانات و شرایط طبیعی با 
مجموع واریانس 30/9 و مجموع عوامل 2/5 شامل رطوبت باال و 
بارندگی در فصل برداشت است. اگر کلش خشک نشود، پوسیده 
شده یا کپک می زند و قابلیت ذخیره سازی در انبار را نداشته و نه 
تنها ارزش غذایی ندارد بلکه استفاده از آن برای دام ها مضر است 
و فقط هزینه جابه جایی و انبار را به کشاورزان تحمیل می کند. 
کمبود انبار برای ذخیره نیز یکی از متغیرهای بازدارنده استفاده 
از این محصول است. کشاورزان مجبورند به دلیل کمبود انبار 
برای ذخیره سازی، آن را با قیمت پایین به استان های دیگر ارسال 
کنند و در فصل زمستان که با کمبود علوفه مواجه می شوند با 
قیمت باالتر خریداری نمایند. از متغیرهای دیگر کمبود یا فقدان 
ماشین آالت خردکن خشک کن، بسته بندی و غنی سازی کلش 
هنگام برداشت محصول برنج است. استان گیالن 230 هزار هکتار 
اراضی شالیزاری دارد که حدوداً 75 درصد آن با کمباین برداشت 
می شود و سالیانه حدود 1/22 تن کلش در هر هکتار به جا می ماند. 
با توجه به افزایش قیمت علوفه، افزایش آگاهی زارعین و دامداران از 
ارزش کلش ازطریق ترویج کشاورزی و همچنین اجرای اقدامات 
قانون جهت جلوگیری از آتش زدن آن، در حال حاضر کشاورزان 
به دلیل دسترسی محدود به امکانات و ماشین آالت، به صورت 
بیلر نسبت به بسته بندی و فروش  یا به وسیله دستگاه  دستی 
کلش به عنوان خوراک دام بدون خشک کردن و غنی سازی اقدام 
می کنند و به ندرت شاهد آتش زدن کلش در مزارع هستیم. در 
استان گیالن حدود 1100 دستگاه بیلر وجود دارد که به دلیل 
کمبود آن، 500 دستگاه از استان هم جوار به بسته بندی کلش 
کمک نمودند )سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن، 1400(. 
بنابراین کمبود و فقدان بعضی از ماشین آالت یکی از موانع توسعه 
کارآفرینی از بازیافت پسماند برنج )کلش( است. از کلش برای 
تولید کمپوست نیز استفاده می کنند. یافته ها نشان داد، جامعه 
موردمطالعه، فقدان ماشین آالت برای تولید کمپوست را از موانع 
دیگر توسعه کارآفرینی و نوآوری کلش می دانند و معتقدند فرایند 

تولید کمپوست کلش به صورت دستی بسیار سخت است زیرا 
باید هرچند وقت یک بار زیرورو شود. لذا تولید دستی کمپوست 
هزینه بر و غیراقتصادی است. بنابراین نوآوری به فناوری بیشتر 

نیاز دارد.

عوامل بازدارنده فرهنگی - اجتماعی با مجموع واریانس 11/4 
و مجموع عوامل 1/93 شامل متغیرهای نداشتن آگاهی، آموزش 
ناکافی و ضعف مدیریت به عنوان دومین بازدارنده شناخته شد. در 
حال حاضر به دلیل ضعف مدیریت و عدم برگزاری کالس های 
آموزشی، استفاده بهینه از کلش مانند غنی سازی برای خوراک 

دام، تولید کمپوست و ... انجام نمی شود. 

عامل بازدارنده سوم با مجموع واریانس 8/7 و مجموع عوامل 
1/36 مربوط به دو متغیر باال بودن هزینه کارگری و کمبود سرمایه 
اولیه برای راه اندازی کسب وکارهای مرتبط با تهیه خوراک دام با 
استفاده از کلش است. برای شرکت های تولیدکننده کمپوست و 
دامداری ها، سرمایه اولیه الزم است تا یک مرکز نگهداری کلش 
مناسب مسقف با مساحت وسیع برای جلوگیری از رطوبت ایجاد 
نمایند. حساسیت به رطوبت باعث می شود که کاه در مواجهه با 
شبنم و باران به راحتی کپک بزند (Rosmiza et al. 2014). کمبود 
سرمایه مانع از رقابت کارآفرینان در بازارهای جهانی می شود. 
به عنوان یک سرمایه گذاری جدید در تجارت کلش، کارآفرینان و 
روستائیان، گاهی اوقات با موانع دسترسی به وام و تأمین مالی از 
مؤسسات مواجه هستند. به دلیل مشکالت در دسترسی به اعتبار، 
آن ها از سرمایه خود استفاده می کنند. بنابراین بازگشت سرمایه 

آنان طوالنی تر خواهد بود.

مجموع  و  واریانس 6/5  مجموع  با  چهارم  بازدارنده  عامل  و 
عوامل 1/26 شامل 2 دو متغیر میزان مالکیت زمین به دلیل 
هر  زیرکشت  اراضی  مساحت  بودن  کوچک  و  مالکی  خرده 
سرمایه گذاری  دامداری سنتی  وجود  و  هکتار(   0/7( بهره بردار 
برای فرآوری کلش به عنوان خوراک دام برای هر یک از کشاورزان 
ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و نیاز است با ایجاد تعاونی 
و یا بخش خصوصی برای تبدیل کلش به عنوان خوراک دام یا هر 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. تأثیر عوامل بازدارنده در تبدیل کلش به عنوان خوراک دام. مأخذ: یافته های تحقیق، 1400
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محصول با ارزش دیگر اقدام گردد.

بحث و نتیجه گیری

از  یکی  برنج  کلش  کشاورزی  فرعی  محصوالت  میان  در 
محصوالت جانبی است که به وفور با قیمت مناسب در استان 
مدیریت صحیح  و  کارآفرینی  توسعه  با  می شود.  تولید  گیالن 
می توان از این محصول جانبی، محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
از 70  تولید نمود. در حال حاضر بیش  مخصوصاً خوراک دام 
صورت  در  که  می شود  وارد  خارج  از  دام ها  خوراک  از  درصد 
مدیریت صحیح و رفع موانع کارآفرینی در این بخش می توان 

میزان وابستگی به کشورهای دیگر را کاهش داد. 

کم  غذایی  ارزش  دارای  علفزارها  با  مقایسه  در  برنج  کلش 
)محتوای پروتئین کم و قابلیت هضم ضعیف( است، بنابراین به 
تنهایی نمی تواند به عنوان خوراک دام ها مورداستفاده قرار گیرد. 
با توسعه کارآفرینی در این بخش و استفاده از فناوری های جدید 
مانند فرآوری فیزیکی، استفاده از مواد شیمیایی و یا بیولوژیکی، 
عالوه بر افزایش ارزش غذایی کلش به عنوان خوراک دام، می توان 
هضم آن را برای دام ها آسان تر نمود. اما به دلیل مهارت محدود 
کشاورزان و کمبود تجهیزات هنگام درو، از این فناوری ها تاکنون 
استفاده نشده است. برای به حداکثر رساندن استفاده از کلش 
جمع آوری، حمل،  نمودن  مکانیزه  دام ها،  برای  علوفه  به عنوان 
انباشت و فرآوری آن بسیار مهم است. بر اساس اطالعات حاصله 
از مطالعات میدانی اولین و مهم ترین مانع کارآفرینی تبدیل کلش 
در مزرعه به عنوان خوراک، شرایط نامساعد طبیعی به دلیل شروع 
بارندگیهای موسمی است که خشک کردن کلش در مزرعه را با 
محدودیت مواجه می کند. همچنین کمبود امکاناتی مانند کمبود 
مجبور  کشاورزان  اوقات  گاهی  )چون  کلش  ذخیره  برای  انبار 
می شوند کلش را در زیر خانه ذخیره نمایند که خطر آتش سوزی 
را در بردارد(، فقدان ماشین آالت برای کاهش حجم و خرد کردن 

کلش است.

دومین مانع فقدان مهارت، عدم آگاهی و آموزش و سومین 
عامل دستمزد باالی کارگر و نداشتن سرمایه کافی و باالخره 
آخرین عامل، بستگی به تعداد مالکیت دام و سطح زیرکشت 
بهره برداران دارد. به دلیل پایین بودن تعداد دام و سطح زیرکشت، 

سرمایه گذاری توسط هر بهره بردار، توجیه اقتصادی ندارد. 

 )2014( همکاران  و  رسمیزا  نتایج  با  حاضر،  تحقیق  نتایج 
همسان است که معتقد است عوامل مختلف محیطی و اقتصادی-

باران( ؛ جمع آوری  اجتماعی شامل شرایط آب وهوا )رطوبت و 
)ماشین آالت  تجهیزات  و  امکانات  ضعف  کلش؛  نادرست 
و  پایین مهارت  بسته بندی، ذخیره سازی و حمل ونقل(؛ سطح 
دانش کشاورزان؛ ضعف مدیریت در بخش کشاورزی و کمبود 
از  استفاده  از مشکالت  برای مدیریت کلش در مزارع،  سرمایه 

کلش برنج در مزارع شالی کاری است.

شیخ و همکاران )2018( و مالیک و همکاران )2015( به 
این نتیجه رسیدند، شرایط محیطی )مانند نور، دما، رطوبت(، 
عوامل  از  برداشت  زمان  و  خرمنکوبی  ذخیره سازی،  روش های 
محدودکننده در استفاده از کلش به عنوان خوراک دام هستند که 

با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. 

سرکالنگ8 و همکاران )2010( نتیجه گرفتند در بعضی از 
کشورها، روش های فیزیکی که با هدف کاهش حجم و افزایش 
ماندگاری کلش بکار میروند عبارت اند از: آسیاب کردن، گلوله 
خرد  برای  کوچک  ماشین آالت  از  اگر  که  کردن  خرد  کردن، 
کردن کلش برنج و غنی سازی آن استفاده شود می تواند تأثیر 

قابل توجهی بر عملکرد تولید دام ها داشته باشد.

این  نتایج  با   )2016( همکاران  و  نتایج تحقیق سراج الدین 
مطالعه همسان است و نشان داد با توجه به تمایل کشاورزان به 
فرآوری کلش برنج به عنوان خوراک دام، به دلیل فقدان مشاور، 

دانش و آگاهی آنان کلش را فرآوری نمی کنند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل مختلفی مانند شرایط 
نامساعد طبیعی، کمبود امکانات، کمبود انبار، فقدان ماشین آالت 
به عنوان  کلش  از  استفاده  مهم  مشکالت  از  کلش،  خشک کن 
خوراک دام هستند که با کارآفرینی و مدیریت صحیح در این 
بخش می توان باعث کاهش هزینه ها، افزایش اشتغال و درآمد، 

کاهش مهاجرت و حفظ محیط زیست خواهد شد. 

در پایان دو پیشنهاد برای بهبود روند استفاده از کلش به عنوان 
خوراک دام پیشنهاد می شود:

- از دستگاه های خشک کن، خردکن و بسته بندی کلش در 
باران های  حجم،  کاهش  بر  عالوه  چون  گردد.  استفاده  مزرعه 
موسمی منجر به کپک زدگی کلش نخواهد شد و از طرف دیگر 

هضم آن برای دام ها آسان تر خواهد شد.

- آموزش و مهارت استفاده صحیح از کلش به عنوان خوراک 
دام باعث می شود که با غنی سازی آن عملکرد دامداران افزایش 
یابد و درنهایت منجر به کاهش هزینه ها و افزایش درآمد آن ها 

خواهد شد. 

تشکر و قدردانی

مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول است.

8. Sarnklong
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